
   

   

 

    

   

 

     

 

 

 

 

 
 

   

        

 
     

        
          
    

 
         

             
         

 
          

    
 

    
           

               
       

  
 

           
          
         

           
          

 
 

             
  

 
        

         
 

AFTALE  M MÅL 

12. no ember 2021 

Aftale om mål for Copenhagen Jazz Festival 2021-2024 

1. Aftalens formål og grundlag 
Denne 4-årige aftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøt-
teud alg for Musik og Copenhagen Jazz Festi al Fonden (herefter også 
benæ nt Copenhagen Jazz Festi al). 

Copenhagen Jazz Festi al Fonden er en erh er sdri ende fond, der 
ifølge sine  edtægter har til formål at bidrage til at ud ikle, styrke og 
understøtte det musikalske genreområde jazz og  eslægtede genrer. 

Der kan findes yderligere oplysninger om Copenhagen Jazz Festi al på 
institutionens hjemmeside på www.jazz.dk. 

1.1. Aftalens formål m. . 
Målaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har 
hjemmel i § 9 i lo nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrati e forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministe-
riet (driftstilskudslo en). 

Formålet med aftalen er at til ejebringe et langsigtet og aftalt grundlag 
for Copenhagen Jazz Festi als  irksomhed og økonomi, der h iler på 
det lo grundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der ek-
sisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Målene i aftalen er udtryk 
for enighed om de ønskede resultater af Copenhagen Jazz Festi als 
 irksomhed. 

Aftalen har  irkning fra den 1. januar 2021 og løber til den 31. decem-
ber 2024. 

Væsentlige ændringer i aftalens grundlag, herunder dens økonomiske 
grundlag, kan gi e anledning til en genforhandling af aftalen. 

Slots- og Kulturstyrelsen 

H.C. An ersens Boulevar  2 

1553 København V 

Telefon 33 95 42 00 

post@slks. k 

www.slks. k 

http:www.slks.dk
mailto:post@slks.dk
http:institutionenshjemmesidep�www.jazz.dk


 

  

      
         

       
 

   
        

  
 

        
         

            
       

 
       

     
 

            
          

 
 

       
          
        

      
 

          

     

       

         

         

     

     

       

       

     

      

 
            

     
 

           
          

        
 
  

          
        

          

Side 2 

Gældende lo gi ning og hjemmelskra , be illingsregler, tilskuds ilkår, 
o erenskomster m . skal følges, med mindre der er til ejebragt hjem-
mel til eller indgået aftale om andet. 

1.2. Økonomisk grundlag 
Copenhagen Jazz Festi al finansieres af offentlige tilskud, fondstilskud 
og egenindtægter. 

Statens driftstilskud ydes af Statens Kunstfonds Projektstøtteud alg for 
Musik på baggrund af finanslo ens konto 21.21.01.45 - Statens Kunst-
fond Musikformål. Tilskuddet ydes med hjemmel i § 3 i musiklo en, jf. 
lo bekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014. 

Københa ns Kommune og Frederiksberg Kommunes driftstilskud ydes 
af kommunernes Kultur- og Fritidsud alg. 

Tilsagn ydes i et årligt be illingsbre . De anførte tilskud fra staten og 
kommunerne i o ersigten nedenfor er altså ikke bindende tilsagn om 
tilskud. 

O ersigten  iser Copenhagen Jazz Festi als for entede indtægter, ud-
gifter og egenkapital de kommende fire år. H is der gennemføres ge-
nerelle eller specifikke besparelser på statslige kulturbe illinger, kan 
der ske en reduktion af tilskuddene. 

Alle poster oplyst i p/l-ni eau 2021 

Indtægter 

Statens Kunstfond, driftstilskud 

Statens Kunstfond, tilskud til Extended 

Tilskud fra kommuner og regioner 

Fonde 

Egenindtægter 

Indtægter i alt 

Udgifter i alt 

Resultat 

Egenkapital ultimo 

2021 

1.060.000 

750.000 

1.475.000 

2.400.000 

4.100.000 

9.785.000 

9.742.000 

43.000 

628.987 

2022 

1.060.000 

750.000 

1.475.000 

2.400.000 

4.100.000 

9.785.000 

9.747.000 

38.000 

666.987 

2023 

1.060.000 

750.000 

1.475.000 

2.365.000 

4.100.000 

9.750.000 

9.772.000 

-22.000 

644.687 

2024 

1.060.000 

750.000 

1.475.000 

2.365.000 

4.100.000 

9.750.000 

9.797.000 

-47.000 

597.987 

Tilskud fra Statens Kunstfond udbetales i rater, som  il bli e oplyst i 
Slots- og Kulturstyrelsens årlige be illingsbre e. 

Med mindre anden særskilt aftale foreligger, er det en forudsætning for 
udbetaling af tilskud, at budgetter og årsrapporter er indsendt rettidigt, 
og at aftalens  ilkår i ø rigt er o erholdt. 

2. Vision 
Copenhagen Jazz Festi al  il gå forrest og udfordre grænserne for jaz-
zen som udtryksform. Via kunstnerisk indhold, koordinering og kom-
munikation  il musikprogrammet på de to årlige festi aler og den 



 

  

       
         

       
 
    

      
        
          
      
     

 
  

             
         

        
         

 
       

        
      

     

 
         

       
        

     
 

            
           

      

  
   

 

           
          

    

 
          
           

       
          
        

 
  

        
        

         
         
         

  
            

 
 

  
          

         
           

    

Side   

landsdækkende musikformidling  ære mangfoldigt og fa ne hele jazz-
miljøet samt understøtte en kontinuerlig tilgang af nye publikummer 
med særligt fokus på unge og førstegangsbesøgende. 

3.  pgaver og resultatmål 
Copenhagen Jazz Festi al  aretager fire opga er: 
1. Afholde to årlige festi aler (sommerfesti alen og  interfesti alen) 
2. Koordinere, ud ikle og rådgi e spillesteder og arrangører om koncerter 
3. Formidle jazzmusik i hele landet 
4. Publikumsud ikling, kommunikation og markedsføring 

 pgave Resultatmål 

1. To årl ge fest valer Mål 1.1. Copenhagen Jazz Festi al skal  ære den  æsentligste 
jazzaktør i Danmark målt på både kunstnerisk k alitet og publi-
kumsspredning og  il både under sommerens og  interens 
festi aler gå forrest og udfordre grænserne for jazzen som udtryks-
form. 
Mål 1.2. Festi alernes koncerttemaer sikrer mangfoldighed, der 
fa ner hele jazzmiljøet, og understøtter tiltrækningen af nye publi-
kumsgrupper under sommerens og  interens festi aler. 

2. Koord nere, udv kle og rådg ve Mål 2.1. Copenhagen Jazz Festi al ople es som en  igtig samar-
bejdspartner, der kommunikerer professionelt og yder rådgi ning 
af høj k alitet til deltagende spillesteder og arrangører. 

3. Formidle jazzmusik i hele Mål 3.1. Copenhagen Jazz Festi al er med til at løfte jazzscenen i 
landet hele landet, især  ed at styrke et mangfoldigt koncertudbud af høj 

kunstnerisk k alitet og målrettet formidling. 

4. Publikumsud ikling, kommu- Mål 4.1. Copenhagen Jazz Festi al  il under de to årlige festi aler 
nikation og markedsføring sikre en kontinuerlig tilgang af nye publikummer med særligt fokus 

på unge og førstegangsbesøgende. 

I tilknytning til målene har Copenhagen Jazz Festi al opstillet nøgletal 
og indikatorer, som illustrerer den ønskede ud ikling og an endes i de 
årlige resultatopfølgninger i institutionens årsrapporter. Disse nøgletal, 
som ikke har karakter af resultatkra , indgår i Copenhagen Jazz Festi-
 als strategi, som danner grundlag for denne målaftale. 

4. Afrapportering 
Copenhagen Jazz Festi als afrapportering sker i henhold til driftstil-
skudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 
om økonomiske og administrati e forhold for modtagere af driftstilskud 
fra Kulturministeriet). Copenhagen Jazz Festi al skal desuden følge de 
kra og  ejledninger, som fremgår af Slots- og Kulturstyrelsens institu-
tionssite på www.slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/musikinstitutio-
ner og de specifikke kra , som  il fremgå af Slots- og Kulturstyrelsens 
be illingsbre e. 

3.1. Årsrapport 
Copenhagen Jazz Festi als årsrapport skal gøre rede for faglige og fi-
nansielle resultater i forhold til for entningerne i nær ærende målaftale 
m. bilag samt det budget, som senest er godkendt af Statens Kunst-
fonds Projektstøtteud alg for Musik. 



 

  

        
      

          
 

 
 

  
         

          
        

 
   

         
       

    
          

 
  

        
         

 
  

          
           

  
 

   
         

         
 

 
 
   
          
          

         
    

 
  

      
 

      
      
         

  
 

    
    
    

Side 4 

Ledelsesberetningen skal desuden indeholde en kort redegørelse for, 
h orledes institutionen har arbejdet med Kulturministeriets anbefalin-
ger om god ledelse, jf. "God ledelse i sel ejende kulturinstitutioner", 
2011 (https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/god-ledelse-i-sel -
ejende-kulturinstitutioner/). 

3.2. Budget 
Copenhagen Jazz Festi als budget skal gøre rede for bestyrelsens for-
 entninger til det kommende års faglige og finansielle resultater i for-
hold til for entningerne i nær ærende målaftale m. bilag. 

3.3. Institutionens hjemmeside 
Vigtige oplysninger om institutionen skal altid  ære opdaterede og til-
gængelige på institutionens hjemmeside. Det gælder bl.a.  irksom-
hedsoplysninger,  edtægter, bestyrelsessammensætning, daglig le-
delse, denne målaftale og institutionens årsrapporter for de seneste år. 

3.4. E aluering 
Statens Kunstfonds Projektstøtteud alg for Musik for entes at tage ini-
tiati til en e aluering af institutionen inden aftalens udløb. 

3.5. Kreditering 
Copenhagen Jazz Festi al skal i sit PR- og oplysningsmateriale oplyse 
om, og med logo synliggøre, at Copenhagen Jazz Festi al støttes af 
Statens Kunstfond. 

3.6. Ø rige bestemmelser 
Copenhagen Jazz Festi al skal i ø rigt følge de udfyldende bestemmel-
ser, som fremgår af Slots- og Kulturstyrelsens institutionssite for mu-
sikfesti aler (https://slks.dk/musikfesti aler-dacapo-edition-s-lms-
mxd-og-suzukiinstituttet-mfl/). 

5.  ffentligt tilsyn 
Det offentlige tilsyn med Copenhagen Jazz Festi al  aretages af Slots-
og Kulturstyrelsen efter driftstilskudslo en, jf. lo nr. 1701 af 21. de-
cember 2010 om økonomiske og administrati e forhold for modtagere 
af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

6. Underskrifter 
Denne aftale er underskre et af følgende: 

For Statens Kunstfonds Projektstøtteud alg for Musik: 
• Emil de Waal, ud algsleder 
• Henrik Wenzel Andreasen, enhedschef, Musik og Scenekunst, Slots-

og Kulturstyrelsen 

For Copenhagen Jazz Festi al: 
• Christian Ha e, bestyrelsesformand 
• Kenneth Hansen, festi alleder 

http:ogKulturstyrelsenefterdriftstilskudsloven,jf.lovnr.1701af21.de


 

  

 
       

 
 

 
         

  

Side 5 

Underskrifter findes på underskriftssiden til denne aftale. 

Bilag: 
1. Copenhagen Jazz Festi als strategi med nøgletal og indikatorer 



 

  

 
 

         

 
 

      
    

 
  
  

      
     

 
 

    
     

 
 
  

    
  

 
 
 

Side 6 

Underskriftsside 

Undertegnede tiltræder Aftale om mål for Copenhagen Jazz Festival 

2021-2024. 

For Statens Kunstfonds Projektstøtteud alg for Musik: 
Dato: 12. no ember 2021 

Emil de Waal Henrik Wenzel Andreasen 
ud algsleder enhedschef, Musik og Scenekunst 

For Copenhagen Jazz Festi al: 
Dato: 10. december 2021 

Christian Ha e Kenneth Hansen 
bestyrelsesformand festi alleder 



  

       
 

 
 

      
    
    

    
    

 
     

          
        
         

 
      

        
           
            
       

 
        

      
          
    

    
          

     
    

      
    
    
      

 
       

     
     
    

 
        
          
      

 
     

 

Strateg  for Copenhagen Jazz Fest val Fonden, 2021-2024 

Indho d: 

1. FORMÅL OG MISSION ..........................................................................................................2 
1.1. INDLEDNING ..................................................................................................................................2 
1.2. FORMÅL .......................................................................................................................................3 
1.3 OPGAVER.......................................................................................................................................3 
1.4 MISSION........................................................................................................................................3 

2. VISION, OVERORDNET ............................................................................................................3 
2.1 COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL - VISIONER FOR 2021-2024 ......................................................................3 
2.2 VINTERJAZZ - VISIONER FOR 2021-2024 .............................................................................................4 
2.3 CPHJAZZ EXTENDED - VISIONER FOR 2021-2024 ..................................................................................4 

3. OPGAVER OG RESULTATMÅL ..................................................................................................4 
3.1 AFHOLDELSE AF TO ÅRLIGE FESTIVALER.................................................................................................5 
3.2 KOORDINERE, UDVIKLE OG RÅDGIVE SPILLESTEDERS OG ARRANGØRERS KONCERTER.......................................5 
3.3 AGERE FLYVENDE ARRANGØR I HELE LANDET / CPHJAZZ EXTENDED .............................................................5 
3.4 PUBLIKUMSUDVIKLING, KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING ...............................................................5 

4. UDDYBNING AF MÅL OG METODER ........................................................................................6 
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4.1.1 Ud ikling og styrkelse af jazzmiljøet i Københa n ..............................................................6 

4.1.2 Publikumstal........................................................................................................................6 
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4.3.1 Målgrupper .........................................................................................................................7 
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1. Formå og mission 

1.1 Ind edning 
Med en rammeaftale for per oden 2021-2024 samt supplerende støtte fra henholdsv s 
Københavns Kommune, Nordea-fonden og Freder ksberg Kommune kan CJF Fonden fortsat 
producere og v dereudv kle to af landets mest respekterede mus kfest valer – V nterjazz & 
Copenhagen Jazz Fest val. Og med den øgede bev ll ng kan v  t lføje ny d mens on af 
landsdækkende helårsakt v tet   form af CPHJAZZ EXTENDED. 

Med et samlet, årl gt budget på ca. 10 m o. kr. producerer CJF Fonden to fuldblods-mus kfest valer 
  henholdsv s februar og jul  med et samlet, est meret publ kumstal på mere end 250.000. 
Derudover form dler v  året rundt jazzscenen   København v a vores velbesøgte platforme: 391.000 
un kke brugere på www.jazz.dk - og mere end 70.000 følgere på de soc ale med er. 

I per oden 2014-2019 har CJF - s deløbende med de to fest valer og på en særl g fondsbev ll ng -
produceret en lang række af jazzrelaterede helårsakt v teter, bl.a. Jazz for K ds On Tour, Jazzahol c, 
JazzCamp for P ger, Jazz Rem xed samt enkeltstående koncerter med både danske og 
 nternat onale navne. I per oden 2021-2024 v l v  agere ”flyvende arrangør” og producere 
landsdækkende helårsakt v tet v a CPHJAZZ EXTENDED. I nye partnerskaber med sp llesteder over 
hele landet v l v  arrangere og kommun kere publ kumsopdyrkende m n -turneer, børnejazz-
arrangementer, enkeltstående koncerter, landsdækkende helårsform dl ng samt andre  n t at ver 
hele året rundt. 

Københavns Kommune v l   årene fremover fortsat støtte med ca. 1 m o. årl gt, og der er l geledes 
uds gt t l fortsat støtte fra Freder ksberg Kommune med 400.000 kr. årl gt. S dstnævnte støtter 
udelukkende jazzakt v teter på Freder ksberg under Copenhagen Jazz Fest val, men  kke V nterjazz. 
Idet Københavns Kommune også kun støtter sommerfest valen, så er den fortsatte støtte fra 
henholdsv s Statens Kunstfond og Nordea-fonden helt afgørende for V nterjazz. Den nuværende 
bev ll ng fra Nordea-fonden løb opr ndel gt fra 2020-2022, men er netop blevet forlænget t l 
udgangen af 2023. 

-

2 

http:www.jazz.dk


  

  

                
              

            
                   

              
     

  
      

               
             

               

  
       

                  
      

                 
       

                   
        
                

              

   
              
           

              
             

           
           

 

         
             

               
               

             
  

 
              

            
              

                  

1.2 Formå  
CJF Fonden formål er, at præsentere og form dle det bedste danske og  nternat onale jazz ved at 
producere to årl ge mus kfest valer med fokus på jazz som bredt def neret genreområde - og 
der gennem fremme mus kl vet / understøtte jazzscenen   Danmark samt skabe mul gheder for 
dansk jazz   udlandet. CJF skal være med t l at løfte jazzscenen   hele landet ved at agere flyvende 
arrangør   per oden mellem de to fest valer – pr mært v a danske og  nternat onale m n turnéer 
samt målrettet form dl ng. 

1.3 Opgaver 
CJF Fonden har t l opgave at: 
1) - afholde to årl ge fest valer. 2) - koord nere, udv kle og rådg ve sp llesteders og arrangørers 
koncerter   forb. med de to fest valer. 3) - skabe publ kumsudv kl ng, kommun kat on og 
markedsfør ng. 4) – agere flyvende arrangør   hele landet v a m n turnéer og målrettet form dl ng. 

1.4 Mission 
CJF Fonden har følgende som m ss on: 
1) - at styrke jazzm ljøet   Danmark og fremme  nteressen for jazz ved at producere og afholde en 
årl g  nternat onal jazzfest val   København 
2) - at producere og afholde en årl g landsdækkende jazzfest val med fokus på det bedste fra den 
danske jazzscene krydret med  nternat onale gæstesp l 
3) - at b drage t l at udv kle og styrke form dl ngen af et r gt og mangfold gt mus kl v af høj kval tet 
og relevans for såvel eks sterende som nye publ kumsgrupper. 
4) – at være medv rkende t l, at sp llesteder   hele landet får mul ghed for at præsentere 
håndplukkede danske og  nternat onale acts fra  nd- og udland på gunst ge v lkår. 

2. Vision, overordnet 
Copenhagen Jazz Fest val og V nterjazz v l gå forrest og udfordre grænserne for jazzen som 
udtryksform. Sekretar atet s krer v a kunstner sk  ndhold, koord ner ng og kommun kat on, at det 
samlede fest valprogram på de to årl ge fest valer er mangfold gt og favner hele jazzm ljøet samt 
understøtter en kont nuerl g t lgang af nye publ kummer med særl gt fokus på unge og 
førstegangsbesøgende. Dette v l v  forstærke yderl gere med det landsdækkende projekt CPHJAZZ 
EXTENDED, som skal løfte både  ndhold og form dl ng på landsplan. 

2.1 Copenhagen Jazz Festiva - visioner for 2021-2024 
På tværs af Copenhagen Jazz Fest val kunstner ske prof l, koord ner ng og kommun kat on sætter v  
  den kommende per ode et øget fokus på fremt dens jazz. Grundlæggende ønsker v  at udv kle 
den del af programprof len, som eks sterer under temaet Future Sound of Jazz, der rummer den 
 mprov sat onsbårne rytm ske mus k samt de koncertt ltag, som   særl g grad henvender s g t l 
unge. 

I 2021-2024 v l v  1) øge vores egenprodukt oner  nden for området for den genrefr /rytm ske 
mus k og kommun kat vt fokusere på fest valkoncerter med en yngre målgruppe. Det betyder 
også, at v  2) v l  ndgå strateg ske samarbejder med eks sterende sp llesteder og aktører, der 
arbejder tværkunstner sk og på tværs af genrer, og at v  3) v l øge udbuddet af koncerter for unge, 

3 



  

                  
           

 
             

                  
             

                 
       

 

       
                   

             
 

                 
                 

                  
                 
           

 
                 

                  
             

           
 

        
              

              
                

              
                

              
                    
       

    
          

            
     

 
      
          
     
                

           

som har en lav entrépr s eller er grat s   byens rum. Desuden v l v  4) fastholde fest valens v gt ge 
akt v tet for de yngste og skolebørn aka. fremt dens generat on af jazzlyttere. 

Foruden at koord nere den samlede fest val med 130 sp llesteder, så står fest valsekretar atet for 
mellem 100 og 110 koncertprodukt oner ud af de   alt ca. 1400 koncerter. V  ønsker fortsat 1) at 
præsentere t dens mest relevante kunstnere, samt 2) at skabe store, samlende beg venheder på 
tværs af alder, køn, demograf  og mus k nteresse – og endel g 3) at b drage t l at udv kle selve 
koncertoplevelsen t l glæde og  nsp rat on for publ kum. 

2.2 Vinterjazz - visioner for 2021-2024 
V nterjazz er   løbet af de s dste 10 år gået fra at være en m ndre v nterbeg venhed t l en ser øs, 
landsdækkende mus kfest val med stor opbakn ng fra både publ kum og sp llesteder   hele landet. 

Fest valen er vokset på flere måder: I 2011 bestod V nterjazz af 10 dages fest valakt v tet på ca. 45 
sp llesteder, men allerede året efter blev fest valen udv det t l at strække s g over 17 dage (nu på 
60 sp llesteder) – for endel g   2016 at f nde s n nuværende længde på hele 24 dage. Alene fra 
2016 t l 2018 g k V nterjazz fra 100 t l 150 deltagende venues. Med andre ord; konceptet har  kke 
bare b dt s g fast, men er en landsdækkende succes med vokseværk. 

I den kommende 4-år ge per ode v l v  – v a målrettet  ndhold og kommun kat on – forsøge at få 
endnu bedre fat   børn og unge over hele landet. V  v l dog  kke ændre drast sk på fest valens 
grundkoncept: en soc al sp llestedsfest val, hvor mus kere og publ kum over hele landet mødes   
øjenhøjde og deler det ene rendyrkede mus kalske øjebl k efter det andet. 

2.3 CPHJAZZ Extended - visioner for 2021-2024 
Med udgangspunkt   Copenhagen Jazz Fest vals brand og platforme skal det nye t ltag CPHJAZZ 
EXTENDED være en komb nat on af den helårsakt v tet, v  har produceret   København og den 
turnéprodukt on, v    de senere år har arbejdet med under V nterjazz – bl.a.   forb ndelse med 
temaerne Jazz Rem xed, Jazzahol c og Jazz for K ds. V  v l dels præsentere det bedste, 
 nternat onale, progress ve jazz fra L ssabon t l Hels nk  og fra London t l Ch cago –   st l med 
 nternat onalt anerkendte sp llesteder som B mhu s   Amsterdam, Porgy & Bess   W en, Unterfahrt   
München og V ctor a   Oslo – og dels løfte den hjeml ge scene, så nye navne kan komme ud t l et 
voksende, yngre publ kum   hele landet. 

3. Opgaver og resu tatmå  
Fest valsekretar atet har pr or teret og fastlagt resultatmål for per oden 2021-2024, og 
resultatmålene er beskrevet  ndenfor Copenhagen Jazz Fest val Fondens opgaver, der falder  nden 
for følgende f re hovedområder: 

1) Afholdelse af to årl ge fest valer 
2) Koord nere, udv kle og rådg ve sp llesteders og arrangørers koncerter 
3) Publ kumsudv kl ng, kommun kat on og markedsfør ng 
4) Løfte jazzscenen   hele landet ved at agere flyvende arrangør   per oden mellem de to 

fest valer – pr mært v a danske og  nternat onale m n turnéer samt målrettet form dl ng. 
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3.1 Afho de se af to år ige festiva er 
Resultatmål: 

1. Copenhagen Jazz Fest val v l være den væsentl gste jazzaktør   Danmark målt på både 
kunstner sk kval tet og publ kumsspredn ng, og v l både under sommerens og v nterens 
fest valer gå forrest og udfordre grænserne for jazzen som udtryksform. 

2. Fest valsekretar atets koncerttemaer s krer mangfold ghed, der favner hele jazzm ljøet,   
det samlede fest valprogram samt understøtter t ltrækn ngen af nye publ kumsgrupper 
under sommerens og v nterens fest valer. 

Metoder: 
 Koncertprodukt on 
 Udv kl ng af koncertformater henvendt t l særl ge målgrupper 
 Kommun kat on henvendt t l nye potent elle publ kummer 

3.2 Koordinere, udvik e og rådgive spi  esteders og arrangørers koncerter 
Resatmål: Fest valsekretar atet v l opleves som en v gt g samarbejdspartner, der kommun kere 
profess onelt og yder rådg vn ng af høj kval tet t l deltagende sp llesteder og arrangører. 

Metoder: 
 Fac l ter ng af platform 
 Kommun kat on og form dl ng, herunder udg velse af trykt program 
 Netværksudv kl ng 
 Rådg vn ngsv rksomhed 
 T lfredshedsmål nger 

3.3 Agere f yvende arrangør i he e  andet / CPHJAZZ EXTENDED 
CJF skal være med t l at løfte jazzscenen   hele landet ved at agere flyvende arrangør   per oden 
mellem de to fest valer – pr mært v a danske og  nternat onale m n turnéer samt målrettet 
form dl ng. 

Metoder: 
- Nat onal turnéprodukt on 
- Nat onal mus kform dl ng 
- Hjælpe sp llesteder t l at  ndfr  egne kunstner ske amb t oner 

3.4 Pub ikumsudvik ing, kommunikation og markedsføring 
Fest valsekretar atet v l under de to årl ge fest valer s kre en kont nuerl g t lgang af nye 
publ kummer, med særl g fokus på unge og førstegangsbesøgende. 

Metoder: 
- Koncertprodukt on 
- Udv kl ng af koncertformater henvendt t l særl ge målgrupper 
- Kommun kat on henvendt t l nye potent elle publ kummer 
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4. Uddybning af må og metoder 

4.1 Copenhagen Jazz Festiva / 10 dage i ju i 
CJFs egenkurater ng skal fortsat udgøre den røde tråd gennem fest valprogrammet og dermed 
balancere fest valens overordnede kunstner ske prof l. Copenhagen Jazz Fest val er en 
 nternat onal jazzfest val   København, så v  ønsker en kunstner sk prof l, hvor v  ved s den af de 
veletablerede  nternat onale navne også lægger vægt på at  nv tere og  ntroducere nye, 
spektakulære navne fra den  nternat onale jazzscene. L geledes pr or teres det højt   
programlægn ngen at præsentere noget af det bedste fra vores hjeml ge scene – både det 
populære og det helt smalle. Det v l alt d være et kunstner sk sats at præsentere ny og ukendt 
mus k, men samt d g er det afgørende v gt gt   forhold t l fest valens programmæss ge prof l, som 
alt d skal være   perfekt balance mellem det populære og det fremsynede. Dert l kommer, at der 
under jazzfest valen er ekstra fokus og opmærksomhed på jazz   bredest mul ge forstand, og 
derfor er det en gylden mul ghed for at præsentere og kommun kere udfordrende og nyskabende 
projekter. V  er desuden   konstant søgen efter nye koncertsteder, der kan udv kle rammerne 
omkr ng koncerterne, således at v  kan g ve publ kum en un k koncertoplevelse, hvor en g ven 
kunstner præsenteres   l ge netop den venue, som passer bedst t l mus kken. 
Koncertprogrammet skal afspejle, at fest valsekretar aet t lgår og præsenterer jazzen   ’bred’ 
forstand med koncerter, der betræder såvel allerede kendte som mere ubetrådte st er. 

4.1.1 Udvik ing og styrke se af jazzmi jøet i København 
Fest valsekretar atet v l gennem afholdelse af Copenhagen Jazz Fest val være med t l at udv kle og 
styrke jazzm ljøet   København. V  arbejder derfor for at opretholde og løbende udv kle vores 
netværk af sp llesteder, uafhæng ge arrangører og lejl ghedsarrangører samt rådg ve og ass stere 
de deltagende aktører   forb ndelse med oprettelse   vores koncertdatabase samt den 
overordnede præsentat on på vores platforme. 

Fest valsekretar atet v l løbende arbejde på at udv de samarbejdet med sp llestederne som 
fest valens ambassadører og d str butører. De uafhæng ge sp llesteder og arrangører er selv 
ansvarl g for book ng, markedsfør ng og økonom en på deres koncerter, mens fest valsekretar atet 
er ansvarl g for at markedsføre fest valen som helhed, herunder udg velse og d str but on af det 
trykte program, annoncer ng samt jazz.dk. For at opretholde gode samarbejdsrelat oner med 
sp llesteder, uafhæng ge arrangører og lejl ghedsarrangører gennemføres en årl g 
t lfredsundersøgelse   forhold t l den overordnede vurder ng af henholdsv s V nterjazz og 
Copenhagen Jazz Fest val. 

4.1.2 Pub ikumsta  
CJF Fonden v l fortsat arbejde på at øge det samlede publ kumstal for begge fest valer, men uden 
at gå på komprom s med kval teten. En Wonderful Copenhagen-analyse   2017 t ldelte 
Copenhagen Jazz Fest val en såkaldt Net Promoter Score på 72, hv lket vurderes som “meget højt” 
/ ”world class”. Analysen vurderede ydermere fest valens styrkepos t oner som værende: 1)   
bes ddelse af et stort og loyalt publ kum, 2)   d alog med byens rum og koncertsale, 3) udtryk for 
kreat v tet og  mprov sat on, 4)  nkluderende og mangfold g   forhold t l publ kum, 5) h stor sk 
jazzby. Med udgangsunkt   analysen v l v  fortsat arbejde på at: 1) øge antallet af t lrejsende 
publ kummer 2) skabe et merforbrug af jazz for deltagerne (flere koncerter og større spredn ng) og 
3) fastholde en fest valfølelse hos sp llesteder og publ kum. 
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4.2 Vinterjazz / 24 dage i februar 
Under V nterjazz v l v    den kommende per ode fortsat producere koncerter med  nternat onale 
navne på koncertsalsn veau, koncerter på klubn veau samt nat onale koncerttemaer, der s krer en 
mangfold ghed   det samlede koncertprogram. Koncertprogrammet skal afspejle, at 
fest valsekretar atet t lgår og præsenterer jazzen   ’bred’ forstand med koncerter, der betræder 
såvel allerede kendte som mere ubetrådte st er. I en t d hvor kulturbeg venheder enten foregår   
eller uden for København, fremstår V nterjazz som en ægte landsbeg venhed, hvor bands og 
projekter benytter mul gheden for at turnere fra by t l by, fra prov ns t l hovedstad. Med V nterjazz 
bl ver der sat fokus på det store, nat onale fællesskab af sp llesteder og mus kforen nger, hvor 
jazzen   den grad lever – uanset hv lken form og farve den antager   det g vne øjebl k. V nterjazz er 
også en klubfest val, som k ckstarter sæsonen for landets mange jazzklubber, hvor jazzen kan 
udv kle s g og leve året rundt. 

4.2.1 Udvik ing og styrke se af jazzmi jøet i Danmark 
CJF Fonden v l v a de to fest valer fortsætte med at v dereudv kle og styrke jazzm ljøet   Danmark. 
V  v l derfor fortsat arbejde på at opretholde og løbende udv kle vores netværk af sp llesteder, 
uafhæng ge arrangører og lejl ghedsarrangører samt rådg ve og ass stere de deltagende aktører   
forb ndelse med oprettelse   vores koncertdatabase samt den overordnede præsentat on på vores 
platforme. 

4.3 CPHJAZZ EXTENDED 
Under V nterjazz v l v    den kommende per ode fortsat producere koncerter med  nternat onale 
navne på koncertsalsn veau, koncerter på klubn veau samt nat onale koncerttemaer, der s krer en 
mangfold ghed   det samlede koncertprogram. Koncertprogrammet skal afspejle, at 
fest valsekretar atet t lgår og præsenterer jazzen   ’bred’ forstand med koncerter, der betræder 
såvel allerede kendte som mere ubetrådte st er. I en t d hvor kulturbeg venheder enten foregår   
eller uden for København, fremstår V nterjazz som en ægte landsbeg venhed, hvor bands og 
projekter benytter mul gheden for at turnere fra by t l by, fra prov ns t l hovedstad. Med V nterjazz 
bl ver der sat fokus på det store, nat onale fællesskab af sp llesteder og mus kforen nger, hvor 
jazzen   den grad lever – uanset hv lken form og farve den antager   det g vne øjebl k. V nterjazz er 
også en klubfest val, som k ckstarter sæsonen for landets mange jazzklubber, hvor jazzen kan 
udv kle s g og leve året rundt. 

4.3.1 Må grupper 
Fest valsekretar atet v l v a CPHJAZZ EXTENDED præsentere jazz af høj kval tet t l alle, som -
afgrænset af de forskell ge scener og koncerttemaer - afspejler hver s n spec f kke målgruppe. 
Fest valsekretar atets kommun kat on v l derfor afspejle publ kumssammensætn ngen, men dog 
have fokus på publ kumsudv kl ng over for unge og førstegangsbesøgende samt være på forkant 
med d g tale kommun kat onsformer og soc ale med er. Fest valsekretar atet v l løbende arbejde 
målrettet på at udv de samarbejdet med landets sp llesteder med henbl k på at skabe tættere 
kontakt mellem landets sp llesteder og sekretar atet. 

4.4 Kommunikation og markedsføring 
Fest valsekretar atet har som overordnet kommun kat onsstrateg  at udbrede kendskabet t l 
fondens akt v teter og jazzen   Danmark ved at kommun kere tydel gt og profess onelt,   øjenhøjde 
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med publ kum og ved at udv kle den d rekte kommun kat on med fest valens gæster – spec elt   en 
t d hvor med erne er presset redakt onelt. Det gør v  ved 1) at styrke egne platforme herunder nye 
d g tale med er for derved at styrke publ kumsudv kl ngen, 2) at samarbejde med sp llestederne 
som fest valens ambassadører og d str butører, 3) at fac l tere gens d ge med esamarbejder, og 4) 
at kommun kere t l såvel lokale, nat onale og  nternat onale med er. 
Formålet med kommun kat onen er 1) at styrke  nteressen for Copenhagen Jazz Fest val, V nterjazz 
og øvr ge akt v teter, 2) at form dle jazz og  mprov sat on som kunstform, herunder at udfordre 
grænserne for, hvad man kan opfatte som jazz, 3) at øge kendskabet t l l vescenen året rundt og 
København som jazzby, 4) at placere fest valen   øjenhøjde med publ kum, herunder også at øge 
 nterakt onen med mus kere, sp llesteder og fest valgæsterne, 5) at fastholde fest valen som en 
platform, som med epartnere og sp llesteder, kan se s g selv  , samt 6) at udv kle den d rekte 
kontakt t l fest valens eks sterende og potent elle gæster. 

4.4.1 Må grupper 
Fest valsekretar atet v l fortsat præsentere jazz af høj kval tet t l alle, som - afgrænset af de 
forskell ge scener og koncerttemaer - afspejler hver s n spec f kke målgruppe. 
Fest valsekretar atets kommun kat on v l derfor afspejle publ kumssammensætn ngen, men dog 
have fokus på publ kumsudv kl ng over for unge og førstegangsbesøgende samt være på forkant 
med d g tale kommun kat onsformer og soc ale med er. Øvr ge målgrupper er 
samarbejdspartnere, med er og  nternat onale gatekeepers (fra rejse- og tur stbranchen 
eksempelv s). 

4.4.2 Markedsføring 
Copenhagen Jazz Fest vals trykte programav s v l også   den kommende per de udkomme   70.000 
eksemplarer og som komplet program på Jazz.dk, der benyttes af næsten 400.000 un kke brugere. 
Derudover kommun kerer fest valen v a følgende pr ntprodukter: Internat onal Gu de to 
Copenhagen Jazz Fest val, Jazz for K ds-program, Program H ghl ghts, Freder ksberg-program, 
Outdoor-markedsfør ng: Strøgbannere, Abr bus, betonstannere, plakatopsætn ng og buss der, 
samt v a egne d g tale platforme: Jazz.dk, Nyhedsbrev, L ve Jazz Danmark-app, Facebook, 
Instagram og Tw tter. V nterjazz’ trykte programav s udkommer   30.000 eksemplarer og 
d str bueres   hele landet. 

4.4.3 PR og mediesamarbejder 
Fest valsekretar atet har en todelt pressestrateg , der dels henvender s g t l jazzmed er og 
anmeldere med fag- og mus kspec f kt  ndhold og dels t l almene med er med h stor er om 
fest valen som soc al beg venhed, København som jazzby mv. De respekt ve fest valers budskaber 
har  ndt l nu haft stor gennemslagskraft hos kulturredakt onerne på de større dagblade, reg onale 
tv-stat oner, almene danske/ nternat onale l vst lsmed er og de klass ske jazzmed er    nd- og 
udland – og dette v l v  naturl gv s gøre vores yderste for at bevare og udv de. Selvom langt 
størstedelen af dækn ngen f nder sted   peroden um ddelbart op t l og under fest valerne, er det 
 kke umul gt at placere h stor er og v nkler  mellem de to fest valer. Emnerne følger   store træk 
den prof ler ng og fortæll ng om fest valen, som sekretar atet kommun kerer, såsom de 
fremhævede  nternat onale jazznavne og en mangfold g/grænsesøgende/åben t lgang t l jazz. 
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Hvert år   forb ndelse med Copenhagen Jazz Fest val  nv teres desuden en gruppe  nternat onale 
med er t l København som en del af et  nternat onalt besøgsprogram med presse- og branchefolk. 
Fest valsekretar atet  ndgår   med epartnerskaber med Pol t ken, Copenhagen Post og Danmarks 
Rad o. 

5. Fondsstrategi, genreorganisationer og pub ikumsudvik ing 

5.1 Fondsstrategi 
Copenhagen Jazz Fest val fonden har   en årrække haft Nordea-fonden som hovedb dragyder, men 
fonden har aldr g støttet mere end tre år ad gange, og det har hver gang været på baggrund af en 
detaljeret ansøgn ng,  ndsendt ca. et år før en bev ll ngper ode v lle udløbe. 2020 er første år   den 
seneste tre-år ge bev ll ng, som blev bev lget   2019. I m dten af 2021 v l v  lave en ny og 
forhåbentl g spændende ansøgn ng t l Nordea-fonden, men der er som bekendt  ngen garant er 
eller autobev ll nger   vores del af kulturverden. Held gv s har fest valen et godt fondsnetværk v a 
vores bestyrelse, og derudover så står Copenhagen Jazz Fest val og V nterjazz som to, stærke 
beg venheder som  kke kun Nordea-fonden har fundet støtteværd ge  gennem t den. Med andre 
ord; v  arbejder med flere scenar er hvad angår fremt d g f nans er ng – og et af d sse scenar er går 
ud på, at v    fremt den måske skal satse på en komb nat on af flere, l gest llede fonde. 
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5.2 Genreorganisationer, samarbejdsf ader 
Som de to største jazzorgan sat oner   Danmark, er det både oplagt og hens gtsmæss gt, at 
JazzDanmark og Copenhagen Jazz Fest val fonden koord nerer så meget som mul gt – og 
samarbejder der hvor det g ver men ng. I d sse år har v  bl.a. et fælles database-samarbejde, som 
danner bas s for den l ve-kalender v  begge benytter på vores respekt ve platforme. Derudover 
samarbejder v  om  nternat onale gæster   forb ndelse med sommerfest valen samt børnejazz-
pr sen   forb ndelse med DMA Jazz. V  v l   de kommende år søge et endnu tættere samarbejde 
med JazzDanmark, men også med SNYK og Temp   det vores brede def n t on af jazz lægger op t l 
dette. 

5.3 Pub ikumsudvik ing 
Copenhagen Jazz Fest val fonden har   mere end 10-15 år arbejdet ser øst med publkumsudv kl ng. 
V  har   denne per ode haft fokus på at skabe langs gtede relat oner t l vores forskell ge 
publ kumsgrupper, bl.a. v a en temat sk vælger ved s gn-up t l nyhedsbrev samt ved at skabe 
selvstænd ge Facebook-grupper for f.eks. Jazz for K ds. Det er pr mært v a nyhedsbrev og soc ale 
med er, at v  har mul ghed for at lære mere om vores publ kum, men d sses værktøjer v rker efter 
hens gten. Publ kumsudv kl ng handler  kke nødvend gv s om at få solgt flere b lletter, men   højere 
grad om form dl ng og om at  ntegrere kommun kat on og produkt on. Målet er at skabe 
langs gtede relat oner t l publ kum, vække nysgerr ghed og  nteresse for det, man laver, så 
publ kum vender t lbage, spreder budskabet og engagerer s g på forskell ge måder. Derfor bruger 
v  også en del energ  på at kommun kere /  scenesætte jazzen som et bredt kulturfænomen med 
stærke referencer t l andre kunstarter og kulturfænomener. Og v  låner gerne vores koncepter ud, 
bl.a. har Jazz   Trekanten benyttet vores Jazz for K ds-brand fl tt gt   de senere år, og v  har også 
hjulpet dem med at lave deres trykte program,  nklus v den graf ske prof l. V  har   per oden 2017-
2019 satset på projekter som Jazz Rem xed og Jazzahol c (efterskoler og gymnas er) med henbl k 
på at opdyrke et helt nyt publ kum (som v  allerede gør det med Jazz for K ds). 

-
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BILAG A: 

Nøg eta og indikatorer 

R2019 B2020 B2021 O2022 O2023 O2024 
COPENHAGEN JAZZ 
FESTIVAL, 2021-2024 
Koncerter arrangeret af CJF 112 100 100 100 100 100 

Koncerter arrangeret af 
øvr ge sp llesteder og 
arrangører 

1343 1320 1320 1320 1320 1320 

Koncerter i alt 1455 1420 1420 1420 1420 1420 

Publ kum t l koncerter 
arrangeret af CJF 

55.000 56.000 57.000 58.000 59.000 60.000 

Publ kum t l koncerter 
arrangeret af øvr ge 
sp llesteder og arrangører 

180.000 180.000 180.000 180.000 180.00 180.000 

Publikum til koncerter i alt 235.000 236.000 237.000 238.000 239.000 240.000 

Antal deltagende 
sp llesteder og arrangører 

132 130 130 130 130 130 

VINTERJAZZ, 2021-2024 
Antal deltagende 
sp llesteder og arrangører 

145 150 155 160 165 170 

Antal sp llesteder uden for 
Storkøbenhavn 

54 60 65 70 75 80 

Koncerter arrangeret af CJF 29 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 
Koncerter arrangeret af 
øvr ge sp llesteder og 
arrangører 

570 600 625 650 675 700 

Koncerter i alt 600 625 650 675 700 725 

Publ kum t l koncerter 
arrangeret af CJF 

4.124 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 

Publ kum t l koncerter 
arrangeret af øvr ge 
sp llesteder og arrangører 

50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000 

Publikum til koncerter i alt 54.124 56.500 59.000 61.500 64.000 66.500 

CPHJAZZ EXPERIENCE, 
2021-2024 
Antal turnéer - - 6-8 6-8 6-8 6-8 

Antal koncerter - - 14-18 14-18 14-18 14-18 

Antal publ kum pr. koncert 
(gennemsn t) 

- - 150-250 150-250 150-250 150-250 

Samlet antal publ kum 2800-4500 2800-4500 2800-4500 2800-4500 

KOMMUNIKATION & 
MARKEDSFØRING 
Rækkev dde på d g tale 
med er/un kke brugere 

401.000 410.000 400.000 360.000 360.000 360.000 

Followers på Facebook 63.000 65.000 67.000 69.000 71.000 73.000 
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Followers på øvr ge soc ale 
med er 

9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 

Samlet rækkev dde på 400.000 410.000 420.000 430.000 440.000 450.000 
jazz.dk un kke un kke un kke un kke un kke un kke 

besøg besøg besøg besøg besøg besøg 
årl gt årl gt årl gt årl gt årl gt årl gt 

Antal årl ge s dev sn nger 3 m o. 3 m o. 3 m o. 3 m o. 3 m o. 3 m o. 

BILAG B: 

Om Copenhagen Jazz Festiva Fonden 
Bag Copenhagen Jazz Fest val og V nterjazz står Copenhagen Jazz Fest val Fonden – en erhvervsdr vende 
fond med det formål at producere en  nternat onal jazzfest val årl gt   København for der gennem at styrke 
jazzm ljøet   Danmark og fremme  nteressen for jazz og levende mus k   det hele taget. Ydermere har 
fonden påtaget s g at arrangere den landsdækkende fest val V nterjazz   februar – samt at stå for den for 
den generelle markedsfør ng af begge fest valer. Derudover kan fonden producere særl ge koncerter og 
koncertrækker uden for de respekt ve fest valers per ode, hv s der kan f ndes f nans er ng t l dette. 

Copenhagen Jazz Fest val Fonden er non-prof t, og skulle den ét år generere et overskud, anvendes 
m dlerne   overensstemmelse med formålet og  nvesteres   næste års jazzfest val(er). 

Copenhagen Jazz Fest val Fonden har en bestyrelse (pt. på seks medlemmer) samt et helårssekretar at med 
fem medarbejdere plus en bogholder. Den dagl ge ledelse af sekretar atet varetages af en d rektør / dagl g 
leder, som har ansvaret for alle operat onelle anl ggender   fonden samt  mplementer ng af de af 
bestyrelsen vedtagne pol t kker og strateg er. 

Bestyre sen: Anders Laursen (formand), Chr st an Have (næstformand), Judy Jakobsen, Jan Laybourn, Jens 
Er k Sørensen, Lars W nther 

Sekretariatet: Kenneth Hansen (dagl g leder), Jakob Drong (book ngkoord nator), S mon Chr stensen 
(kommun kat onsansvarl g), Kasper Stougaard Andersen (kommun kat onsmedarbejder), Klaus Q. 
Hedegaard N elsen (venuekoord nator), Tr ne Nørgaard N elsen (bogholder) + ad hoc ansatte op t l og 
under fest valerne. 
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BILAG C – Testimonia s 

Copenhagen Jazz Festiva , testimonia s: 

Kjeld  randsen, jazzskribent på Berlingske: 
”Når festivalen i år har været en ubetinget succes, har vejret selvfølgelig været en medvirkende faktor. 
Men ikke den afgørende. For der er bare flere og flere mennesker, der har opdaget, at den levende jazz 

er værd at opsøge. Og når den københavnske festival i særlig grad er vokset siden årtusindskiftet, 
skyldes det, at hovedstaden i samme periode er blevet et sted, hvor talrige garvede musikere deler 

scener med talrige yngre og purunge musikere, der har masser af jazz på hjertet. (…) Nok engang var 
jazz det uventedes kunst.”    Juli, 2018. 

Thomas Michelsen, musikredaktør på Politiken: 
”Copenhagen Jazz Festival har insisteret på at være en fladt struktureret festival med plads til alle. Den 
har inddraget børn og unge, og den har udviklet koncertformerne i takt med den almindelige 

̊̊ professionalisering af jazzkulturen, sa man ikke længere behøver sidde i umagelige festivalstole eller 

tilrøgede lokaler, men kan få jazz i ordentlige omgivelser. Og den har vist, at den kunne pumpe liv i en 
udfordret musikform ved at sørge for, at jazzens nye musikalske legekammerater må være med. Hvad 

situationen er om 40 år, er umuligt at sige. Men i modsætning til, hvad der har været tilfældet ved 
nogle udenlandske festivaler, er jazzen forblevet livsnerven i Copenhagen Jazz Festival.” 

Laurence Donohue-Greene, The New York City Jazz Record: 
“For the sheer expansiveness – regarding styles of jazz, show selection, variety of venues throughout 
the city and musicianship (much homegrown, Denmark arguably having the second most significant 

jazz history to the US) – there’s really no comparison. Copenhagen Jazz Festival is a true treat to attend 
and absorb as much as you can, from the early afternoon (if not earlier) into the wee hours of the 

following day every day for almost two weeks straight. Sleep is definitely secondary.” 

Yahvé M. de la Cavada, Cultura en El País: 
“A jazz lover can find well known names in huge arenas sharing public attention with alternative 
performances in small places. Both newcomers and the more experienced can find something they’d 

love. Literally, there is a spectrum from traditional jazz to anything else that a jazz lover can imagine in 
the streets of Copenhagen during the Jazz Festival. (…) Yet jazz is nothing special for Copenhagen. This 

music is so linked to the city’s culture, that nobody is surprised to find so many venues hosting all the 
various events. To dive into jazz is natural for Copenhageners.” 

Josef Woodard, Downbeat: 
“Going to the Copenhagen festival is a thrill for the jazz curious, though, requiring some advance 
planning and transit strategy to catch the various shows in venues spread around the city. The very act 

of “doing the Copenhagen fest” is a fine way to learn about the city’s neighborhoods and its venues.” 

Vinterjazz, testimonia s 

Gorm Askjær, Aarhus Jazz  estival: 
“Vinterjazz er et af de vigtige årlige samlingspunkter for jazzmiljøet, som både giver øget 

opmærksomhed omkring jazzen og en masse fantastiske koncerter. Sådan er det også i Aarhus, hvor 
mange af byens arrangører støtter op om initiativet, og der har i år været mere end 30 koncerter i 
løbet af de 3 uger. Udvalget er utrolig bredt, så der har været noget at hente for alle. Det er også dejligt 
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at se, hvordan jazzen har været præsenteret rundt i hele byen fra de store koncertsale til de små, 
listige steder. Det understreger heldigvis, at jazzen lever og har det godt”    Februar, 2019 

Martin Røen Hansen, leder af det regionale spillested Godset, Kolding: 
“Vinterjazz er en fantastisk platform. Vi kan se, at der under Vinterjazz skrues op for aktiviteterne – og 
det landsdækkende koncept, som Vinterjazz er, hjælper med til at øge synligheden for de lokale 

koncertarrangører. Det er efterhånden sjældent, at live jazz når ud i de nationale medier. Derfor er 
Vinterjazz et koncept, som både spillesteder og arrangører tager imod med kyshånd. Uanset om det 
sælger billetter eller ej, gør Vinterjazz nationalt opmærksom på en spændende del af dansk musikliv. 

Det er fedt.”    Februar, 2019 

Martin Aagaard Jensen, leder af spillestedet 
Radar, Aarhus 
“Vinterjazz er en kærkommen festival, der skaber 
national sammenhængskraft, og som er med til at 

løfte jazzen og formidle alle dets afskygninger. Vi 
følger festivalens ånd og eksperimenterer med 

kuratering, forsøger at skabe kunstneriske clashes 
mellem jazzgenrer og kunstarter, og vi arbejder ud 

fra jazzens grundessens – aldrig at stå stille og at 
være i konstant forandring. Festivalen giver også 

mulighed for at deltage i forskellige landsdækkende 
projekter som eksempelvis JazzCamp for Piger.”    
Februar, 2019 

Casper Tornhøj Schärfe, Momentum i Odense: 
“Det er gået vildt godt med vores Vinterjazz 
program på Teater Momentum. Vi har haft orkestre 

fra rundt omkring i verden, og alle koncerterne har 
fået rigtig, rigtig god opbakning fra publikum. Det 

gør en forskel med Vinterjazz, da vores program 
kommer bredere ud under festivalen,” 

   Februar, 2019 

Thomas Michelsen, musikredaktør på Politiken: 
“Vinterjazz skaber opmærksomhed om jazzen. Den 

har med andre ord samme funktion, som 
Copenhagen Jazz Festival har om sommeren. Ved at 
slå en festivalparaply op skaber man nysgerrighed, presseinteresse og øget publikumsopmærksomhed 

om en genre, der ellers på nær nogle få store navne har paradoksalt lave publikumstal i forhold til den 
enorme talentmasse, den rummer. Musikken trives som et resultat af [festivalens] forståelse for, 

hvordan man får publikum og pressen i tale. Ikke bare om sommeren i København, men også landet 
over i februar, når der er Vinterjazz.” 

   Februar, 2019 
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